
1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0062 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/03/2017 19:34 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/03/2017 01:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५२
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 19/03/2017 Time (वेळ): 19:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:20 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 19/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:15 तास Time To (वेळेपयत): 01:15 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): वंजारवाडी ,कजत

District (State) (िज  हा (रा  य)): रायगड (महारा )

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव):  शंकर    द ता   पांडे
(b) Father's Name ( का नाम): द ता पांडे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1978 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.19/03/2017 मी शंकर द ता पांडे वय/39वष, धंदादादास् ील रे सडंट मनेजर, जात ा हण, रा.वंजारवाडी ता.कजत िज.रायगड 
मो.नं.9823429987 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणी राहत असुन तेथे मी,माझी 
प नीमीनादेवी,मुलगी दपाल  असे आ ह  दादास् ील रे सडंट मधील टाफ म म ये एक ीत राहतो. व तेथे मी मनेजर हणुन काम क न 
उदर नवाह करतो. आम या दादा ील रे टरंटची बुक ंग फोनव न केल  जाते. यांना काय सु वधा पाह जेत हे यांना फोनव न वचा नच मग 
यांना बुक ंग दल  जाते. द.18/03/2017रोजी नवी मुंबई वाशी येथील राहणारे भुप  संग यांनी आम या दादास् ील रे सडंट वंजारवाडी 
ता.कजत म ये बुक ंग के या माणे सं याकाळी 04.30वा.चे सुमारास 1) भुप  संग 2)सु मत शमा व यांचेबरोबर यांची फ मल  असे एकुण 
12माणसे तीन फोर ह लर गा यांम ये आले.आ यानंतर यांना आ ह  राह यासाठ  बंगला दला. यानंतर ते ेश होवुन बंग यामधुन खाल  
आले. यांना आ ह  चहा,ना ता दला.नंतर यांनी आम या फामहाउसमधील वीमींग पुल म ये पोहले. व बड मंटन, केट खेळले,मौजमजा 
केल . यानंतर रा ौ 11.00वाज याचे सुमारास जेवण टेबलावर लावले.व यां या फ मल ंनी,बाई माणसांनी जेवण क न घेतले. यानंतर बराच 
वेळ झा याने भुप  संग व सु मत शमा यांचेबरेबर आलेले इतर पु ष माणसे यांना आ ह  सांगीतले क,तु ह  जेवण क न 
या.12.00वाज यास आलेले आहेत.सकाळी आमचे काह  गे ट येणार आहेत.ते हा यांनी मला व आम या कामगारांना शवीगाळी व बडबड 
क न जेवण क न घेतले.व ते मला हणाले आ ह  काय भकार  नाह त,आ ह  पैसे भरलेले आहेत.तु हाला वकत घेतले आहे.असे बडबड 
करत व शवीगाळी करत तुमचा वीमींग पुल ल न नाह  व तु ह  आ हाला सु वधा चागं या कारे पुर व या नाह त तु ह  आ हाला फ त 
जेवणाच बल या. असे बोलुन आ ह  नघुन जात आहोत असे बडबड करत ते बंग याम ये नघुन गेले.व यांनी यांचे गा यांम ये 
बसुन,गा या गेट या बाहेर पाक क न या गा यांमधुन भुप  संग व या याबरोबर आणखी पाच माणसे मा याकडे बील घेवुन आले.व यांनी 
मला सां गतले क,तु ह  आ हाला सु वधा यवि थत द या नाह त आ ह  बील भरणार नाह त.असे हणाले असता मी यांना ठक आहे मी 
आम या साहेबांना कऴवतो.आपण सकाळी फोनव न बोलु.असे हणाले असता यांतील भुप  संग हे हणाले आ ह  काह  भकार  नाह त.असे 
हणत जात असताना मी यांना भकायांचा न येत नाह  असे हणुन मी मा या घरात गेलो असता,मा या घरात मा या पाठोपाठ 1) 
भुप  संग 2)सु मत शमा व यांचेबरोबर ईतर चार माणसे यांनी मी राहत असले या मा या टाफ म म ये येवुन ध काबु क  क न,माझी 
कलर पकडुन मला हाताबु याने ठोसे मारले ते हा माझी प नी मीनादेवी व आमचे येथे काम करणारे बबन जानु भला,शंकर रावत असे येवुन 
यांनी सोडवासोडवी केल .ते हा ते दमदाट  शवीगाळी करत नघुन गेले. तर  द.19/03/2017रोजी 01.15वा.चे सुमारास आम या दादास् ील 
रे सडंट वंजारवाडी ता.कजत येथे आलेले गे ट 1) भुप  संग 2)सु मत शमा व यांचेबरोबर ल ईतर चार माणसे यांनी एक त 
येवुन,रे टरंट या बीलाव न आ ह  काह  भकारडे नाह त असे हणुन मा या घरात घुसुन मला ध काबु क  क न,माझी कलर पकडुन मला 
हाताबु याने ठोसे मा न दमदाट  शवीगाळी केल . हणुन माझी या यां व  त ार आहे. माझा जबाब मी सांगीतले माणे संगणकावर 
टंक ल खत केला असुन तो बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले द.19/03/2017 ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9823429987

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दादास् ील रे सडंट वंजारवाडी, कजत, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता दादास् ील रे सडंट वंजारवाडी, कजत, कजत, रायगड, महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 1 भुप  संग  2सु मत 
शमा  इतर 4ईसम

1. नवी मुंबई,नवी 
मुंबई,कजत,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): MARUTI LAXMAN 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH42704        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0045 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/03/2017 17:45 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/03/2017 17:07 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 19/03/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:07 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 19/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): सायमाळ गावचे ह ीत वळणावर ,खालापुर-410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव): वंसत बाबूराव अंबीके   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1947 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मूत  ब डींग धनकवडी गाव, का जपुणे शहर, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब 19/03/2017 मी वसंत बाबूराव आं बके वय 70 वष धंदा ि लनर रा. मुत  ब डींग धनकवडी गाव, का ज पुणे सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणी राहत असुन तेथे माझी मुलगी वदया ह रभाउ घोरपडे यांचे कडे राहत असुन मी गेले 
चं कांत तुकाराम कुंजीर यांचे कुल बसवर गेले 06 वषापासुन ि लनर हणुन काम करतो. आज रोजी 19/03/2017 रोजी सकाळी 07.00 वा 
पुणे येथुन एकता योगा ुप व जे ठ नागर क सं था धनकवडी पुणे येथील लोक बस नं एम.एच.12 एफ 9096 ह  या मधे वर ल ुपचे लोक 
घेवुन आ ह  त शड , शरगांव, गण गर महाराज मठ खोपोल , महड गणपती, पाल  गणपती असे देव दशनासाठ  सहल घेवुन माझे बरोबर 
असणारे डाय हर स ाम उणाजी क े या सोबत आमचे ता येतील बस घेवुन नघाले. या म ये 27 लोक हे होते. आ ह  सकाळी नघा या 
नंतर त शडी शरगांव येथुन दशन घेवुन जुना पुणे मुंबई हायवेने चालवत घेवुन आलो. यानंतर खोपोल  येथे जा यासाठ  आमची बस ह  स. 
11.30 वा दर यान जुना खोपोल  हायवेव न बोरघाट उतरत असताना मौजे सायमाळ गावचे ह ीत वळणावर आलेवेळी आमचे बस वर ल 
चालक स ांम उणाजी क े याचा याने बस चाल वताना हयगय के याने याचा बस वर ल ताबा सुट याने गाडी ह  रोडचा खाल  उत न 
झाडाला ठोक यामुळे अपघात झालेला असुन बसमधील काह  लोकांना हातापायाला डो यास मार लागलेला आहे. तसेच बसचे समोर ल शो 
दबलेला असुन, दो ह  बाजु या काचा फुटलेलया आहेत. अशा कारे नुकसान झालेले आहे.तर  बस  एम.एच.12 एफ 9096 वर ल चालक 
यांने याचे ता येतील बस ह  बोरघाटातील सायमाळ जवळील वळवणावर आले असताना डाय हर यांने तेथील र ताचे प र थतीकडे दुल  
क न बस हयगयीने व वेगाने चालवुन अपघात केला आहे. सदर अपघाताम ये वंदना हर श देशमाने व सर वती अनंत गायकवाड यांचे 
दुखापतीस कारणीभुत झाला तसेच बस मधील इतर य तीचा छोटया मोठया दुखापतीस कारणीभुत झाला हणुन माझी बस वर ल चालक 
स ाम उणाजी क े यांचे व द कायदेशीर त ार आहे.माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे बरोबर टंक लखीत केलेला असुन तो मी वाचुन 
पाह ला असता तो बरोबर व खरा आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  ता. 19/03/2017

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011000606

2 थायी पता मूत  ब डींग धनकवडी गाव, का जपुणे शहर, महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सं ाम मुनाजी क े   1. पुणे,पुणे शहर,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SAWATA MAHADEO 
SHINDE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMAH69773        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/03/2017 20:14 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/03/2017 14:55 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 17/03/2017 Time (वेळ): 16:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:55 तास Entry No. (न द .):  015

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:30 तास Time To (वेळेपयत): 15:35 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): काऴीज गावचे ह ीत,महाड 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव): Rajendra  dhyndev fhalke

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 13/05/1971 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): पोल स अ धकार

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठ काणी यांतील आरोपीत यांनी याचे ता यातील बजाज प सर मोटार सायकल नं.एमएच 06बीआर 9311 ह  वाऴण 
बरवाडी रोडने वाऴण बाजुकडून बरवाडी बाजूकडे चाल वत घेवून जात असताना मौजे काळीज गावचे ह ीत सुषेण कदम यांचे दुकानाजवळ 
आले वेळी मोटार सायकल अती वेगाने,हयगयीने,बेदरकारपणे,अ वचाराने,र याचे प रि थतीकडे दुल  क न सुषेण कदम यांचे दुकानातुन खाऊ 
घेवुन बरवाडी काळीज र ता ओलांडुन घर  जाणार  मुलगी खुशबु राकेश साद वय03 वष हस जोरात ठोकर मा न अपघात क न अपघातात 
तीचे कपाळास,नाकास,त डास गंभीर व पाची दुखापती क न तीचे मरणास तसेच मोटार सायकलचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9764036591

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे , महाड , एमआयडीसी महाड , रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे , महाड , एमआयडीसी महाड , रायगड, 

महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सुरेश   ध डबाराव  भोसले पालक: 1. काळीज,तामहाड,एमआयडीसी 
महाड,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rajendra dhyndev fhalke Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1891        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1970  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/03/2017 22:09 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/03/2017 21:23 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
2 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० 66C

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 19/03/2017 Time (वेळ): 21:27 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:23 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 19/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 14:30 तास Time To (वेळेपयत): 21:00 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 1.5 क.मी.
(b) Address (प  ता):  मोजे चौल,ता अ लबाग 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव):  गणेश अनंत  पाट ल   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1952 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9819116661

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा व नहता ब डींग , वत, ता अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा व नहता ब डींग , वत, ता अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा
ICICI बंक अकाउंट नंबर 
4693750158087670 मधील 
एकूण र कम

39,989.00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांचे मोबाईलवर मो.नं 9819116661 वर मोबाईल मांक 919523286936 वर ल इसमाने 
तो ICICI बँक मनेजर चतुवद  बोलत आहे असे सांगून फयाद  यांना तुमचे पन काड नंबर वेगऴा आहे पन काड नंबर सांगा असे सांगून 
फयाद  यांचा व वास संपादन क न फयाद  यांचा पन काड नंबर , आधारकाड नंबर ICICI बंक ATM काड पन कोड नंबर व या काडवर ल 
पाठ मागील सोऴा आकडी नंबर वचा न ते फयाद ने सां गत यावर फयाद  यांचे ICICI बंक अकाउंट नंबर 4693750158087670 मधील 
एकूण र कम 39,989/ पये परभारे काढून वर ल अ ात मोबाईल धारक याने फयाद  यांचा व वासघात क न फसवणूक केल  हणुन 
फयाद  यांनी दलेल  खबर रिज टर  दाखल क न जाह र रपोट मा. यायदंडा धकार  सो.अ लबाग यांना रवाना केला वर ल गु याची हक गत 
व र ठांना कळ व यात आल  असून गु याचा पुढ ल तपास पो न ी. वहाडे सो. अ लबाग पो. टे. हे कर त आहेत. 

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 39,989.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा): ABASAHEB 

ANANDRAO PATIL (पोल स नर क)/PNMH54962  or ( या)       
(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rank (हु ा): 

No. ( .):         to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0058 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/03/2017 18:33 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/03/2017 18:33 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 19/03/2017 Time (वेळ): 15:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:25 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 19/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:00 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): तळाघर, वरसे,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव): रामचं    पांडुरंग मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1953 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता तळाघर, वरसे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता तळाघर, वरसे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत हा फयाद  यांचे घराचे शेजार  डां या (कुंपण) चे काम कर त असताना फयाद  यांनी 
वचारणा केल  असता आरोपीत यांनी फयाद  यांना शवीगाळ क न हाता बु याने मा न फयाद  यांचे डावे हातावर कोयतीने मा न दुखापत 
केल  हणुन.

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011071173

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 दप    भवा मोरे 1. 
तळाघर,वरसे,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): HARESHAWAR  
RAMDAS  SURVE 

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362HRSM8601J        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

No. ( .): PSMH86846

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0057 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/03/2017 18:07 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/03/2017 18:07 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Occurrence of offence (गु  हयाची घटना):

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 19/03/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:51 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 19/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 12:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:00 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): मौ खक

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): तळाघर, वरसे,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

6. Complainant / Informant (त ारदार/मा हती देणारा):

(a) Name (नाव): सोनी    भवा मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1947 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता तळाघर, वरसे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत  1 ते 3 यांनी संगणमत क न फयाद  या यांचे जागेत डां या (कुंपण) चे काम कर त 
असताना आमचे जागेत का काम करतेस असे बोलुन शवीगाळी क न आरोपीत 1 व 3 यांनी फयाद ला हाता बु याने मारहाण क न 
आरोपीत . 3 हने कोण यातर  ह यायाने फयाद चे डो यात मा न दुखापत केल  हणुन. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9260391305

2 थायी पता तळाघर, वरसे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 रामचं   पांडुरंग मोरे 1. 
तळाघर,वरसे,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

2 हरा  रामचं  मोरे 1. 
तळाघर,वरसे,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

3 व नाल   सु नल मोरे 1. 
तळाघर,वरसे,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RAJENDRA  DHAVJI 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46835        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) (ओळखी  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3 म हला  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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